REQUERIMENTO Nº

DE 2018

(Do Senhor Deputado Federal Celso Pansera – PT/RJ)

Requer aprovação de Moção de Aplausos
pela passagem do dia do Profissional da
Contabilidade, a ser comemorado no
próximo dia 25 de abril de 2018.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 117, inciso
XIX, do Regimento Interno que, ouvido o Plenário, seja registrada nos Anais
desta Casa, Moção de Aplausos pela passagem do dia do Profissional da
Contabilidade, a ser comemorado no próximo dia 25 de abril de 2018.
Na oportunidade, requeiro o envio de ofício com o conteúdo
da moção e felicitações ao Presidente do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, Senhor Zulmir Ivônio Breda e ao Presidente do
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro – CRC/RJ,
Senhor Waldir Jorge Ladeira dos Santos, na pessoa de quem ficam
cumprimentados e congratulados todos os demais profissionais da
contabilidade.

JUSTIFICATIVA

Com efeito, no próximo dia 25 será comemorado o dia do
profissional da contabilidade, cuja consagração e participação na gestão
das empresas se torna cada dia mais relevante.

Diferentemente do passado, onde o profissional da
contabilidade era um mero registrador dos eventos contábeis e, portanto,
não se preocupava com o seu aprimoramento, com o advento da regra
internacional de contabilidade, do qual o Brasil faz parte, a atualização
constante e os estudos permanentes passaram a ser uma exigência do
Mercado, o que vem contribuindo cada vez mais para a valorização dos
seus profissionais.
A Contabilidade e os profissionais da contabilidade deixaram,
portanto, de serem meros cumpridores das regras contábeis e passaram a
olhar os negócios sobre o ponto de vista da essência econômica, o que tem
garantido o fiel registro dos atos e fatos econômicos e a assessoria robusta,
consistente e sustentável da melhor decisão a ser tomada nos negócios em
geral.
Na verdade, a história da contabilidade é tão antiga quanto à
própria civilização, está ligada as primeiras manifestações humanas da
necessidade social de proteção à posse e de perpetuação e interpretação
dos fatos ocorridos. Deixando a caça e pesca, os homens passaram a se
organizar em grupos de agricultores e de pastoreio e depois como grupos
de comerciantes. O homem passou a se organizar, então, de forma
econômica. Com a propriedade cada pessoa passa a ter e acumular suas
próprias riquezas.
A propósito, colhe-se do sítio do Conselho Federal de
Contabilidade (http://cfc.org.br/sem-categoria/25-de-abril-dia-do-profissional-da-contabilidade/) o seguinte:
“Uma das profissões mais importantes do País comemora, no
dia 25 de abril, os seus 90 anos, desde que foi instituída, em
maio de 1926, por João de Lyra Tavares, patrono dos
profissionais da contabilidade.
Representada pelo Sistema CFC/CRCs – Conselho Federal de
Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade –, a classe
registra mais de 527 mil profissionais em plena atividade e esse
número cresce a cada ano. Em 2010, por força da Lei n.º 12.249
– uma das grandes conquistas da categoria – , o termo
“contabilista” foi extinto e passou-se a adotar a terminologia
“profissional da contabilidade”, referindo-se aos técnicos e
contadores. Segundo dados do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), há, no Brasil, 334.145 mil contadores e
193.476 técnicos em contabilidade (...).

Diferentemente do passado que o contador era visto como
arcaico e meramente burocrata, observa-se, atualmente, um
profissional mais arrojado, que deseja aproximar informações e
utilidade gerencial para suas organizações e clientes. “A Ciência
Contábil e o seu profissional evoluem juntos. É uma tendência
natural, visto que a Contabilidade entrou na era da informação”,
avalia o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
José Martonio Alves Coelho”.

Com o grande avanço das novas tecnologias de informação na
área contábil é necessário o entendimento e a eficiência do profissional de
Contabilidade nos dias de hoje para tomada de decisões. O Contador
passou a ser reconhecido como um profissional imprescindível e absoluto
no controle das informações que auxiliam a tomada de decisão. Consultores
tributários, da área societária, auditores, controlers e analistas financeiros,
entre outros, são profissionais da Contabilidade considerados como
indispensáveis por grandes empresas que integram o mercado atual.
(http://revistas.unibh.br/index.php/dcjpg/article/viewFile/56/33)

Trata-se, portanto, de uma categoria que merece todos os
louvores, de modo que se justifica plenamente a presente iniciativa, para a
qual pedimos o apoio de nossos pares.

Sala das Sessões, em

de abril de 2018.

Celso Pansera
Deputado Federal – PT/RJ

